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2 Agenda
• Status VP2019-2020, Mauritz Danielsson.

• Sprintar & leveranser vid terminsstart, Catherine Zetterqvist.

• Deltagare i priogruppen, Catherine Zetterqvist.

• Status i arbetet med gemensamt stöd för 
utbildningsplanering, Malin Zingmark.

• Resultat från enkät om driftmiljöer, Staffan Ekstedt

• Resultat från enkät om verksamhetsstöd, Anna Åhnberg.  



VP 2019-2020
Mauritz Danielsson, konsortiechef



4 VP2019
• 2019 var den nya organisationens första 

verksamhetsplan. Vi har lärt oss!

• Bra förankringsprocess gentemot lärosätena

• Mål som beskrivit behovet har fungerat bra att jobba 
mot, ex: Förbättringar till ärendehantering är 
färdigställt

• Mål som beskrivit färdiga lösningar inte så lyckade ex: 
Möjlighet att importera underlag för resultat via csv-fil 
är införd



5 Ladokkonsortiets styrdokument

Strategi

Verksamhetsinriktning  
med mål och 

ekonomiska ramar 

Verksamhetsplan

Beslutas av stämman
Gäller i 5 år

Beslutas av stämman
Gäller i 1 år  
Ekonomiska ramar och inriktning

Beslutas av styrelsen, gäller i 1 år  
Verksamhetsplaneringsgrupp
Nominering SUHF



6 Målområden under 2019-2024:
Ladok bidrar till effektiva lösningar genom att:
• den existerande funktionaliteten och infrastrukturen i Ladok kontinuerligt förbättras och 

vidareutvecklas i enlighet med användarnas- och tekniska behov
• utveckla stödet till lärosätenas planerings- och uppföljningsprocesser.

Ladok främjar digitalisering genom att:
• generera förslag till beslut och att ha stöd för automatisering i de processer som prioriteras av 

sektorn.
• skapa möjlighet till digital överföring till lokala bevarande system.
• utreda nya tekniska lösningar för att digitalisera lärosätenas studieadministration.

Ladok är ett stabilt, kostnadseffektivt, driftsäkert och tillgängligt stöd genom att
• ha en tillgänglighet på minst 99,5% per helår.
• förbättra och utveckla samverkan med andra system lokalt på lärosätena.

Ladok utökar stödet genom att:
• utveckla funktionalitet för lärosätenas behov av utbildningsplanering och ge möjlighet att ersätta de 

lokala utbildningsdatabaserna, om nyttoanalysen som genomförs under 2019 visar på sektorsnytta.



7

• VP2020 beslutas av styrelsen 6 december 



Sprintar & leveranser vid 
terminsstart

Deltagare i priogruppen
Catherine Zetterqvist, produktägare, 

prioriteringsansvarig



9

• Uppgradering före julledighet

Sprint 139 17/12 (tisdag) Produktionsmiljön

• Uppgradering vid terminsstart

Sprint 140 29/1 (onsdag) Produktionsmiljön
Sprint 141 12/2 (onsdag) Produktionsmiljön

Sprintar & leveranser vid terminsstart



10 Deltagare i prioriteringsgruppen 2020
Karolina Tuvesson, BTH 2019-2020

Stellan Englen, CTH 2019-2020

Camilla Gustafsson, MDH 2019-2020

Dennis Lundberg, MDH 2019-2020

Karim Andersson, LU 2020-2021

Håkan Fasth, HH 2020-2021

Gun Wallius, GU   2020-2021

Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd

Catherine Zetterqvist, LNU, Produktägare Ladok



11 Några saker till
• Ändringsbehov - sorteringsprinciper

Redan fångat
Inom ramen för VP 2020 
Intressant input VP 2021
Stängs – blir inaktuella

• IE användandet sjunker, test upphör Q3 2020.

• Prenumerera på driftmeddelanden från NyA! 



Förstudie
Ett gemensamt stöd för  

utbildningsplanering i Ladok
Malin Zingmark, metodstöd, utredare



13 Uppdragets syfte
• Nyttoanalysen visar på nyttan med en gemensam 

lösning, lärosätena kan inte fatta beslut utifrån 
underlaget då man inte vet vad man får

• Syftet med förstudien är att ge lärosätena underlag för 
att fatta beslut om ett gemensamt stöd för 
utbildningsplanering ska byggas i Ladok. 



14 Uppdragets resultat
• En beskrivning av vilka processer som ska stödjas och vilken 

funktionalitet ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering 
ska innehålla

• En tidplan och budget för att realisera lösningen

• En beskrivning av den tekniska lösningen i Ladok och vilka lokala 
lösningar som krävs för att lagra utbildningsinformation för 
onlinesökningar på lärosätets webb

• Olika alternativ för att finansiera ett gemensamt stöd i Ladok för 
utbildningsplanering samt en rekommenderad finansieringsform

• En utrullningsstrategi

• En beskrivning av fortsatt utveckling av Ladok om ett gemensamt 
stöd i Ladok för utbildningsplanering inte ska utvecklas



15 Tidplan
• Beslut av styrelsen 5/2

• Remiss till lärosätena 24/2 – 3/4

• Beslut på Ladokstämman 28/5



Enkät driftmiljöer
Staffan Ekstedt,

utvecklings- och driftansvarig



17 Enkät driftmiljöer
• Alla kontaktpersoner och tekniska kontaktpersoner

• Totalt 38 svar
• 32 lärosäten

• Hur alla driftsmiljöer, förutom produktion, används

• Vad bör vi ändra på, om något? 



18 Använder ni testmiljön?
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19 Hur ofta använder ni testmiljön?
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20 Hur många använder testmiljön?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

10-100 1-10 Över 100

Total

Total



21 Nöjd?
• Är ni nöjda med uppgraderingstidpunkt 

(dag/klockslag)?
• Över 90%

• Är ni nöjda med data 
(uppdateringsfrekvens/mängd/kvalitet)?
• Över 90%

• Är ni nöjda med tjänster/integrationsmöjligheter?
• 20% missnöjda
• Otydlig information angående access till uppföljningsdatabasen. 

Önskar koppling mot NyA mfl (sammansatta tjänster) 



22 Kommentarer
• Annat än test?

• Test av ny funktionalitet, integrationer samt utbildning, felsökning och 
support.

• Känner inte till miljön!

• Kort tid mellan uppgradering av test och prod

• Inte bra att man kopierar allt, jobbigt för IT. För ofta med var 14'e 
dag!

• Var startar feeden efter uppgradering?
• Viktigt vid test av integrationer

• Spara användare och rättigheter. Möjligt att nollställa data. Skapa 
fiktiva studenter.



23 Använder ni utbildningsmiljön?
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24 Hur ofta använder ni utbildningsmiljön?
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25 Hur många använder utbildningsmiljön
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26 Nöjd?
• Är ni nöjda med uppgraderingstidpunkt 

(dag/klockslag)?
• Över 90%

• Är ni nöjda med data 
(uppdateringsfrekvens/mängd/kvalitet)?
• Över 90%

• Är ni nöjda med tjänster/integrationsmöjligheter?
• Över 90%



27 Kommentarer
• Annat än syfte

• Används för test. Kolla "gammal" funktionalitet.

• Kände inte till den… Användarnas testmiljö!

• Bättre info om när databasen uppdateras

• Gärna ngn integration…

• Bättre färg så att den skiljer sig från andra miljöer!



28 Använder ni integrationstestmiljön?
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29 Hur ofta använder ni integrationstestmiljön?
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30 Hur många använder integrationstestmiljön?
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31 Nöjd?
• Är ni nöjda med uppgraderingstidpunkt 

(dag/klockslag)?
• Över 90%

• Är ni nöjda med data 
(uppdateringsfrekvens/mängd/kvalitet)?
• Över 90%

• Är ni nöjda med tjänster/integrationsmöjligheter?
• Över 90%



32 Kommentarer
• Ser ingen poäng med den. Behov täcks av testmiljön. 

Mycket arbete att gå över från testmiljön. Känner inte 
till den.

• Större tidsglapp mot uppgradering av produktion.

• Lägre uppgraderingsfrekvens! Ta in ny data med sällan.

• Måste få veta var feeden startar.

• Versionsinfo/releasenotes måste vara publicerad/e 
samtidigt som miljön uppgraderas. Ännu fler dagar före 
prod.



33 Åtgärder…
• Alla miljöer kommer att finnas kvar!

• Tydlig skillnad i färg mellan miljöer

• Bättre info om miljöernas syfte och konfiguration
• Använd integrationstest för test av integrationer

• Tidigare releasenotes
• Info om var i JIRA man kan hitta info

• Info om var ”feeden” startar
• Ger bättre testmöjligheter



Resultat från enkät om 
konsortiets 

verksamhetsstöd
Anna Åhnberg, ansvarig för 

verksamhetsstöd



35 Om enkäten
• Omfattar frågor om verksamhetsstödet konsortiet ger

• Support, utbildning, information, dokumentation

• Skickas ut 1-2 ggr per år

• Mottagare är lärosätenas JIRA-användare
• Hälften av lärosätena per utskick

• Skickades ut för fjärde gången i november 2019 till 
168 mottagare (förra i januari 2019)

• 39% svarsfrekvens (jmf 35% i januari 2019)



36

• Betyg mellan 3,5 till 4,4 (skala 1 till 5)
• Jmf 3,4 till 4,3 i januari 2019

• Fortsatt ökad nöjdhet
• Särskilt kring beställningsärenden

• Två områden som behöver bättring
• Hantering av ändringsbehov
• Support kring integrationer

Supporten



38

• Betyg 3,1 (på skala 1 till 5)
• Jmf 3,0 i januari 2019

• Versionsinformationen viktig och borde komma 
tidigare, men svår att förstå och hitta i

• Tekniska dokumentationen brister, saknar 
informationsmodeller, ”blunda och håll tummarna”

• Fixa till dokumentation om systemaktiviteterna! 

• Fortfarande många platser att leta i, kan vara svårt 
hitta

Information och dokumentation



39 Information och dokumentation, forts
• Driftmeddelanden

• 81% tycker att det är lagom mycket driftmeddelanden
• Har blivit bättre beskrivning av driftstörningens orsaker och 

konsekvenser
• Bra med meddelande i Ladoks gränssnitt!
• Är det inte dags att flytta meddelande från e-post till RSS-flöde?



40 Utbildning

• Betyg 3,7 (på skala 1 till 5)
• Varav 3,5 (material) 3,9 (utbildningstillfällen/supportstugor)
• Jmf 3,3 i januari 2019

• Önskar att lättare kunna söka bland det numer 
omfattande materialet

• Utbildningssidorna är fantastiska!

• Ibland är materialet lite väl detaljerat – önskar enklare 
material för ”vanliga” användare

• Önskar mer material på engelska!



41 Utbildning

• Betyg 3,7 (på skala 1 till 5)
• Varav 3,5 (material) 3,9 (utbildningstillfällen/supportstugor)
• Jmf 3,3 i januari 2019

• Önskar en supportstuga om examina

• Ibland för generellt och demo av enkla situationer

• Saknar demo av hela flöden

• Bra sätt att kommunicera!



42 Övriga synpunkter
• Önskar en teknisk kontakt inom konsortiet (vilket fanns 

tidigare)

• Vill ha mer insyn och förklaring av hur prioriteringar 
görs

• Det är för mycket buggar när systemet uppgraderas –
satsa på bättre kvalitet innan det går i produktion



43 Övriga synpunkter
• Ni alla som jobbar med Ladok nationellt är fantastiskt 

trevliga och ett bra stöd för oss på lärosätena!



Tack!
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